
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

4 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΥΚ/ΤΔΟΥ/418462/ 
299896/11418/3967/29-8-2018 απόφαση του Προϊστα-
μένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του 
π.δ. 410/1988 και του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012, 
διαπιστώνεται ότι έληξε αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω συμπλήρω-
σης του συμπεφωνημένου χρόνου εργασίας, του κατω-
τέρω προσωπικού, το οποίο εργαζόταν για το υποέργο 
«Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου:

«Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» ως εξής:
1) Ελένη Μητράκη του Θωμά, με ειδικότητα αρχαιολό-

γος ΠΕ με εξειδίκευση στη Διαχείριση Αρχ/κών Χώρων 
και Μνημείων, με ημερομηνία λήξης στις 10/8/2018.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8320739895/27-8-2018).

2) Δημητράκης Μιχαλόπουλος του Ηλία, με ειδικότητα 
Εργατοτεχνίτης ΔΕ, με ημερομηνία λήξης στις 10/8/2018.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4071121062/27-8-2018).

3) Παρασκευή Μεγάλου του Στυλιανού, με ειδικότητα 
Εργατοτεχνίτης ΔΕ, με ημερομηνία λήξης στις 31/7/2018.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1510381531/27-8-2018). 

 Ο Προϊστάμενος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

    Στην 393987/26716/21738/634/07.08.2018 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 937/τ. Γ΄/23.08.2018, στη 
σελίδα 6906, στην α΄ στήλη, στον 20ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «... Χατζή Κωνσταντίνου ...»
στο ορθό: «... Χατζηκωνσταντίνου ...» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

Ι

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

     Με την ΥΠΑ/Δ9/Α/18480/9794/13-08-2018 πράξη 
του Υπουργού ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 και 
του άρθρου 156 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της 
υπαλλήλου ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με 
βαθμό Α’ ειδικότητας ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ από 
31-07-2018 λόγω πράξης συνταξιοδότησής της, από τον 
Ασφαλιστικό της Φορέα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει προς την 
παραπάνω υπάλληλο την ευαρέσκεια της για τις πολύτι-
μες υπηρεσίες που προσέφερε στην Υπηρεσία και κατ΄ 
επέκταση στο Κράτος και τους πολίτες.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2225132841/ 
01.08.2018).

  Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής
Διοικητικής Υποστήριξης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Σχολής
Πολιτικής Αεροπορίας

Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ

 

    Με την 63956/29-08-2018 πράξη του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) 
τις διατάξεις των άρθρων 147 και 156 του ν. 3528/2007 
2) την από 13/08/2018 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του 
υπαλλήλου που αναφέρεται στο θέμα 3) την με αριθμ. 
οικ.268 (ΦΕΚ.1911/τ. Β΄/01.06.2017) απόφαση Μεταβί-
βασης Δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμμα-
τέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμη-
μάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρη-
τή ΣΕΕΥΜΕ, διαπιστώνεται ότι, από 10.08.2018 λύθηκε 
λόγω θανάτου η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών του υπαλλήλου, Θεοφανό-
πουλου Χρήστου του Γεωργίου (A.M. 3064) του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού με Α΄ βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3432648340/
28-08-2018).

Με εντολή Υπουργού
Η Διευθύντρια

  Κ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

Ι

3  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

    ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Πίνακας προσληπτέων με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για την πλή-
ρωση των προκηρυχθεισών τριών (3) θέσεων Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, στην Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με βάση την Προ-
κήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/τ. Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π./22.01.2018), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που κυρώθηκε με την 968/ 
29.08.2018 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών του 
Α.Σ.Ε.Π. ως εξής:

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Άρθρο 19 του ν. 2190/1994)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2018
(ΦΕΚ. 1/τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./22.01.2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 10010 
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ.
1 185 ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΙ100877
2 329 ΚΑΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ761910
3 95 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΒ755918

  Ο Πρόεδρος
του 3ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

     Με την 6845/Α1-5967/27.8.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Προ-
έδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62Α΄) 
και των άρθρων 15 και 18 παρ. 4 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 
224Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 38 του ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Α΄), μετατάσσεται η 
υπάλληλος με βαθμό Β΄ και Μ.Κ 6ο, του Κλάδου ΤΕ Διοι-
κητικού-Λογιστικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων-Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Κιλκίς - Στεφανίδου Ελένη του Μιχαήλ, στην Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στην Υπηρεσία Στατιστικής 
Ν. Κιλκίς (έδρα Κιλκίς), με την ίδια σχέση εργασίας, με 
διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδο-
χές και με μεταφορά της θέσης που κατέχει, στον κλάδο 
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ειδ. Στατιστικών) και με τον 
ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Διοίκησης 1/2018 - 
αριθμ. 9891/Α2-6109/22.12.2017).

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

  Με την 4511/31.08.2018 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 
παρ. 2 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α΄/2016), όπως ισχύ-
ει, και σε συνέχεια του αριθμ. 3/04.04.2017 πρακτικού 
της 3ης Συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/22289/29.11.2017 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 «Έγκριση μετάταξης 
υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων», μετατάσσεται η Κυριαζή Αικατερίνη του 
Δημοσθένη, μόνιμη υπάλληλος, με Βαθμό Α΄, κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ειδικότητας διπλωματούχων μηχα-
νικών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την ίδια σχέση εργασίας και 
διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς που λαμβάνει.

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης της Ενιαίας Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αριθμ. 4300/ 
04.07.2017/Αριθμ. πράξης 56).

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και  Περιβάλλοντος και 
Ανάπτυξης Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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4  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

(Κ.Ε.Θ.Ι.) 

    Με την Κ.Ε.Θ.Ι. 673/30-08-2018 πράξη της Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ-
μία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) και 
σύμφωνα με την ΚΕΘΙ/40240/25.08.2017 πράξη πρόσλη-
ψης (ΦΕΚ 933/27.09.2017 - ΑΔΑ: ΩΘΞΡΟΡ9Ζ-ΓΗΒ), το 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 - ΑΔΑ: 
9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Προσλή-
ψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 1 
του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α΄/02.02.2012) παρατείνεται 
η από 01.09.2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου, όπως αυτή ισχύει, με την ΛΥΤΡΑ 
ΑΝΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, κατηγορία ΠΕ, ειδικότητα Νομι-
κών, κωδικός θέσης 103 της Ανακοίνωσης αριθμ. ΣΟΧ 
1/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δι-
άρκειας από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης 
σύμβασης, ήτοι από 01.09.2018 έως 30.11.2018 με δυνα-
τότητα ανανέωσης ή παράτασης, προκειμένου να εκτε-
λέσει τα καθήκοντα της παροχής νομικής υποστήριξης 
σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας στο Συμβουλευτικό 
Κέντρο Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 
«Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Αθήνας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά» της 
Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για 
την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρων Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε 
περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)» και 
ΟΠΣ 5000729 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

(Αριθμ. βεβ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικής 
και Οικονομικής Υποστήριξης του Κέντρου Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας 671/28-08-2018).

(Αριθμ. βεβ. ένταξης στο Μητρώο Ανθρώπινο Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου 1191872587/08.09.2017).

    Με την Κ.Ε.Θ.Ι. 667/27-08-2018 πράξη της Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω-
νυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 
και μετά την αριθμ. 403/18-07-2018 (θέμα 14ο) από-
φαση του Δ.Σ. περί αποδοχής παραίτησης, και σύμ-
φωνα με το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ. 26059/
10-10-2016 - ΑΔΑ: 9ΟΡΝ465ΦΘΕ-ΨΕΤ έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης με θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μί-
σθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 10 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/
Α΄/02.02.2012), λύεται στις 09.07.2018 λόγω παραίτησης, 
η από 11.06.2018 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ του 

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέμα-
τα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) και της ΜΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑΣ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, κατηγορία TE, ειδικότητα Κοινωνικών Λει-
τουργών, κωδικός θέσης 101 της Ανακοίνωσης αριθμ. 
ΣΟΧ 1/2018, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντα 
της παροχής κοινωνικής υποστήριξης σε γυναίκες θύ-
ματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων στο Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Πειραιά στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημό-
σιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Κέντρων Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περι-
φερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)» και ΟΠΣ 
5000729 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1274124971/ 
27.08.2018).

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

 Με την 825/31-08-2018 διαπιστωτική πράξη του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Φόρτου Ευαγγελίας του Χαράλαμπου της κατηγορίας ΔΕ, 
κλάδου ΔΕ/Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 
11ο, κατόπιν της από 31-08-2018 δεύτερης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης παραίτησης: 17-08-2018). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1055477104/ 
31.08.2018).

  Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

    Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επί του 2.1. θέματος 
της συνεδρίας 2018/15/27-07-2018, επικυρώθηκε το από 
26-07-2018 πρακτικό της Επιτροπής Κρίσης σύμφωνα 
με το οποίο ο Δρ. Εμμανουήλ Κλώντζας του Μάρκου 
εκλέγεται για τη θέση ΕΡΕ Γ΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου 
Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ), με γνωστικό 
αντικείμενο «Θεωρητική Φυσικοχημεία ή/και Θεωρητι-
κή Επιστήμη Υλικών». Η κρίση πραγματοποιήθηκε στις 
26-07-2018 από την αρμόδια Επιτροπή Κρίσης, όπως 
αυτή ορίστηκε στην από 2018/05/20.02.2018 συνεδρία 
του Δ.Σ. του ΕΙΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2, 3 και 4 
του ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 21 του ν. 4386/2016. Η κάλυψη της δαπάνης 
της ανωτέρω πρόσληψης έχει προβλεφθεί στους προϋ-
πολογισμούς των επομένων ετών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών.
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Η εν λόγω ατομική πράξη πρόσληψης δημοσιεύ-
εται στο ΦΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 10 του 
ν. 4038/2012.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1274589771/02.08.2018).

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Ι

    ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Με την 1472/377/ΓΠ/29-08-2017 απόφαση του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 3β, 18 παρ.  3 και 29 
παρ. 11 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκαν, και 
5 παρ. 2 και 19 του π.δ. 342/1986 και ύστερα από κρίση 
της αρμόδιας Επιτροπής Κρίσης, η οποία επικυρώθηκε 
στην αριθμ. 266/27-08-2018 συνεδρίαση του ΔΣ του 
ΕΚΚΕ και με την αριθμ. 1462/371/ΓΠ/28-08-2017 από-
φαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ 
(ΑΔΑ: 99ΨΗ469ΗΕΟ-7Ρ7), προάγεται, κατόπιν κρίσης, η 
Φαγαδάκη Παρασκευή του Αντωνίου σε οργανική θέση 
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Α΄ βαθμίδας στο Ιν-
στιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών με γνωστικό αντικείμενο «Κοινω-
νική Πολιτική με έμφαση στην Κοινωνική Προστασία και 
Φροντίδα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού».

(Αριθμ. βεβ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
1467/780/28-8-2017).

  Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ

Ι

    ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με την 380/27-6/20.7.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του 
π.δ. 432/1987 και το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του 
ν. 4386/2016 έπειτα από κρίση της αρμόδιας επιτροπής 
του άρθρου 11 του π.δ. 432 και του άρθρου 29 παρ. 3 του 
ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 21 του ν. 4386/2016, ο ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
του Νικολάου, εκλέγεται σε θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας 
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εκλογής έχει 
προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των επομένων 
ετών του Ιδρύματος (Αριθμ. πρακτικού ΔΣ/ΙΤΕ 380/27-6/ 
20.7.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4910714812/10.8.2018).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ν. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(ΕΦΚΑ)

      Με την Φ00/16846/24/21-08-2018 απόφαση του Διοι-
κητή Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασί-
στηκε η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου 
Αντώνιου Καλογιαννάκη του Πέτρου, (Α.Μ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
16846, με βαθμό Α/ΔΕ), με τον Φορέα, λόγω μη άσκησης 
του ενδίκου μέσου της προσφυγής ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας εντός εξήντα (60) ημερών από την 
κοινοποίηση στον ίδιο της αριθμ. 3/Συν.10η/11-01-2018 
απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
ΕΦΚΑ, με την οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή 
της οριστικής παύσης, σε εφαρμογή των άρθρων 141 
παρ. 8, 142 παρ. 5, 144 παρ. 1, 152 εδ. α΄ και 156 παρ. 
1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως ισχύει).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1211207388/
27-08-2018).

      Με την Φ00/17253/08-08-2018 απόφαση του Διοι-
κητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαπι-
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ της ΔΕ Κατηγορίας, με τον Α΄ 
βαθμό από τις 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ημερομηνία υπο-
βολής της β΄ αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 και του άρθρου 
156 του ν. 3528/2007. 

(Ημερομηνία υποβολής α΄ αίτησης παραίτησης:
19-07-2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8211885107/
08-08-2018).

      Με την Φ00/14946/24-08-2018 απόφαση του Διοι-
κητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαπι-
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
της μόνιμης υπαλλήλου του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
ΜΑΝΟΥΡΑ ΛΟΥΙΖΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, του κλάδου ΔΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ της ΔΕ Κατηγορίας, με τον Α΄ βαθ-
μό από τις 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ημερομηνία υποβο-
λής της β΄ αίτησης παραίτησής της σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρ.5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 
του ν. 3528/2007. 

(Ημερομηνία υποβολής α΄ αίτησης παραίτησης:
30-07-2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8065102288/
24-08-2018).

      Με την αριθμ. Φ00/19862/23/21-08-2018 απόφαση 
του Διοικητή Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, λύ-
εται η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Ευάγγελου Μα-
ματζάκη του Ιωάννη, (Α.Μ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 19862, με βαθ-
μό Α/ΔΕ) με τον Φορέα, λόγω μη άσκησης του ενδίκου 
μέσου της προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίη-
ση στον ίδιο της αριθμ. 2/Συν.10η/11-01-2018 απόφασης 
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του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΦΚΑ, με 
την οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστι-
κής παύσης, σε εφαρμογή των άρθρων 141 παρ. 8, 142 
παρ. 5, 144 παρ. 1, 152 εδ. α΄ και 156 παρ. 1 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως ισχύει).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1173768793/
27-08-2018).

    Με την Φ00/21721/22/21-08-2018 απόφαση του Δι-
οικητή Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, λύεται η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Θωμά Αντωνίου του 
Αντωνίου (Α/ΔΕ, ΑΜ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 21721) με τον Φορέα, 
λόγω μη άσκησης του ενδίκου μέσου της προσφυγής 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός εξήντα 
(60) ημερών από την κοινοποίηση στον ίδιο της αριθμ. 
3/Συν.12η/15-02-2018 απόφασης του Πρωτοβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΦΚΑ, με την οποία του επι-
βλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, σε 
εφαρμογή των άρθρων 141 παρ. 8, 142 παρ. 5, 144 παρ. 
1, 152 εδ. α΄ και 156 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(ν. 3528/2007 όπως ισχύει).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6720115101/
27-08-2018).

      Με την Φ00/21306/21/21-08-2018 απόφαση του Δι-
οικητή Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, λύεται η 
υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου Χρήστου Γεωργακό-
πουλου του Θεοδώρου (Α/ΔΕ, ΑΜ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 21306) 
με τον Φορέα, λόγω μη άσκησης του ενδίκου μέσου της 
προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση στον ίδιο 
της αριθμ. 5/Συν.10η/11-01-2018 απόφασης του Πρωτο-
βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΦΚΑ, με την οποία 
του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύ-
σης, σε εφαρμογή των άρθρων 141 παρ. 8, 142 παρ. 5, 
144 παρ. 1, 152 εδ. α΄ και 156 παρ. 1 του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 3528/2007 όπως ισχύει).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5124611102/
27-08-2018).

        Με την Φ00/21245/24-08-2018 απόφαση του Διοικητή 
του ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλλη-
λικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώ-
ην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ΣΟΛΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
του κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ της ΔΕ Κατηγορίας, με τον Α΄ 
βαθμό από τις 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ημερομηνία υπο-
βολής της β΄ αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 148 και του άρθρου 156 
του ν. 3528/2007. 

(Ημερομηνία υποβολής α΄ αίτησης παραίτησης:
24-07-2018).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1261205648/
24-08-2018).

  Ο Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

    ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

  Με την 6206/28-08-2018 πράξη του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 
και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτο-
δίκαια η υπαλληλική σχέση της Ξαντινίδου Αναστασίας 
του Δημητρίου, μόνιμης υπαλλήλου του Παραρτήματος 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία 
Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατηγορί-
ας και κλάδου ΥΕ Καθαριστριών με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 
5ο, από 09-08-2018 ημερομηνία υποβολής δεύτερης 
αίτησης παραίτησης από την ενεργό υπηρεσία, λόγω 
παραίτησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1274410474/
22-08-2018).

  Ο Πρόεδρος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 

Ι

   ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

  Με την 68293/21-8-2018 διαπιστωτική πράξη του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ 75ΣΝ469ΗΗ7-Φ9Ο), που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 
148 και 156 του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με 
το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄/9-2-2007), λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση με το Τ.Π. και Δανείων της ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κατηγορίας Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ2 Πληροφορικής, 
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ (16), από 20-8-2018, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Ημερ. 
υποβολής α΄ αίτησης παραίτησης η 27-7-2018.)

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1161683112/ 
21.08.2018).

      Με την 68330/23-8-2018 απόφαση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων (ΑΔΑ: ΩΖ1Μ469ΗΗ7-ΜΟΕ) που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 20 το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», ανακαλείται η αριθμ. 61964/
11-12-2017 πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων που αφορά στο διορισμό 
του ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, σε κενή ορ-
γανική θέση δόκιμου υπαλλήλου του κλάδου (ΥΕ3) Φυ-
λάκων-Νυχτοφυλάκων, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκ-
παίδευσης στο Κατάστημα Πειραιά του Τ.Π. και Δανείων, 
(Φ.Ε.Κ. 1374/τ. Γ΄/29-12-2017) επειδή δεν παρουσιάστηκε 
για ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την λήξη της προθεσμίας 
παράτασης ορκωμοσίας που του δόθηκε.
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8720821089/ 
22-8-2018).

  Ο Πρόεδρος

Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΕΒΡΟΥ

  Με την 3729/27-8-2018 διαπιστωτική πράξη του Διοι-
κητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, 
λύεται αυτοδίκαια στις 22-8-2018 η υπαλληλική σχέση 
της Γιαλαμοΐδου Παναγιώτας του Αθανασίου η οποία 
υπηρετούσε σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών 
Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, υπαλλήλου του 
Π.Γ.Ν. Έβρου (Ν.Μ. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης), σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης συντα-
ξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1127497875/
27-8-2018.)

      Με την 3728/27-8-2018 διαπιστωτική πράξη του Διοι-
κητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, 
λύθηκε αυτοδίκαια στις 22-8-2018 η υπαλληλική σχέση 
της Μπαμπανδρέα Μαρίας του Ανδρέα η οποία υπηρε-
τούσε σε οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρι-
κών και Βιολογικών Εργαστηρίων υπαλλήλου του Π.Γ.Ν. 
Έβρου (Ν.Μ. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης συνταξιοδότησης.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1811982532/
27-8-2018).

  Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Ι

    ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  Με την 14082/27-08-2018 απόφαση του Διοικητή 
του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της 
Κολοβού Αθανασίας του Γεωργίου Κατηγορίας/Κλάδου 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄ και Μισθολογικό 
Κλιμάκιο ενδέκατο (11ο) κατόπιν της από 16-08-2018 
δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αί-
τησης παραίτησης 27-07-2018.)

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 5963861611/
27-08-2018).

  Ο Διοικητής 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

      Με την 11423/29.8.2018 απόφαση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανα-
καλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 3528/2007, ο διορισμός της ΚΑΡΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση του κλάδου ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ - 
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ μετά την από 20.8.2018 υπεύθυνη δή-
λωση μη αποδοχής του διορισμού της. Η ανωτέρω είχε 
διορισθεί με την αριθμ. 3477/14.3.2018 προηγούμενη 
απόφαση και η πράξη διορισμού της δημοσιεύθηκε στο 
αριθμ. ΦΕΚ 569/τ. Γ΄/18.5.2018.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1061154630/30.8.2018).

  Ο Διοικητής 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Ι

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

(ΚΕΘΕΑ)

    Με την 114/20.4.2018 απόφαση του Διευθυντή Κέ-
ντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
ν. 4139/2013, των άρθρων 40-44 του π.δ. 148/2007, του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και του κανονισμού εργα-
σίας του ΚΕΘΕΑ, άρθρα 22, 27 και 28 έγινε αποδεκτή η 
αίτηση παραίτησης της Μαριάννας - Ελπίδας Μουτάφη, 
του Νικολάου, Υπεύθυνης Τμήματος Έρευνας στο ΚΕ-
ΘΕΑ ΑΛΦΑ, για λόγους προσωπικούς της, με τελευταία 
ημέρα εργασίας 15.5.2018 και πιστοποιείται η λύση της 
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας της, ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, και η διαγρα-
φή της από το γενικό μητρώο προσωπικού του ΚΕΘΕΑ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1181271095/ 
22.08.2018).

Με την 128/17.5.2018 απόφαση του Διευθυντή Κέ-
ντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του 
ν. 4139/2013, των άρθρων 40-44 του π.δ. 148/2007, του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και του κανονισμού εργα-
σίας του ΚΕΘΕΑ, άρθρα 22, 27 και 28 έγινε αποδεκτή η 
αίτηση παραίτησης του Μάρκου Αθανάσιου του Νικο-
λάου, Υπεύθυνου του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, για λόγους συντα-
ξιοδότησης, με τελευταία ημέρα εργασίας 31.5.2018 και 
πιστοποιείται η λύση της σύμβασης εξαρτημένης εργα-
σίας του, ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης, και η διαγραφή του από το γενικό μητρώο 
προσωπικού του ΚΕΘΕΑ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1139557351/ 
22.08.2018).

Ο Διευθυντής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΤΑΚΟΣ  
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*03010582409180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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